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Европейският парламент, 

— като взе предвид предходните си резолюции относно Сирия, включително 

резолюцията от 6 октомври 2016 г.1, 

— като взе предвид принципите на Устава на Организацията на обединените нации, 

— като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

— като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи 

към тях, 

— като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на 

обединените нации относно Даиш и фронта Ал-Нусра и резолюциите относно 

конфликта в Сирийската арабска република, по-специално резолюции № 2118 

(2013 г.), 2139 (2014 г.), 2165 (2014 г.), 2191 (2014 г.), 2199 (2015 г.), 2254 

(2015 г.), 2258 (2015 г.) и 2268 (2016 г.),  

— като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. и заключенията 

на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. и от 20 и 21 октомври 2016 г.,  

— като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за 

хуманитарната помощ и гражданската защита, Христос Стилианидис от 

16 септември 2016 г. относно Сирия, от 20 септември 2016 г. относно въздушните 

удари срещу хуманитарния конвой на ООН/Сирийския червен полумесец, от 

24 септември 2016 г. относно положението в Алепо, от 2 октомври 2016 г. 

относно извънредната хуманитарна инициатива за Алепо и от 25 октомври 2016 г. 

относно неотложната необходимост хуманитарната помощ да достигне до Алепо,  

— като взе предвид докладите на независимата международна анкетна комисия за 

Сирийската арабска република, създадена от Съвета на ООН по правата на 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2016)0382. 



 

 

човека, както и резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно 

Сирийската арабска република от 27 септември 2016 г. и 21 октомври 2016 г.,  

— като взе предвид изявлението на заместник-председателя/върховен представител 

Федерика Могерини относно Русия и Международния наказателен съд от 

17 ноември 2016 г., 

— като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник, 

A. като има предвид, че шестте години на конфликт, крайно насилие и бруталност в 

Сирия доведоха до смъртта на над 400 000 души, като над 13 милиона души се 

нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че се прогнозира, че през 

2016 г. броят на разселените лица на територията на Сирия ще достигне 

8,7 милиона, и като има предвид, че 4,8 милиона души са напуснали страната;  

Б. като има предвид, че сраженията и бомбардировките в Сирия продължават с 

неотслабваща сила и че хуманитарната ситуация се е влошила още повече; като 

има предвид, че сирийският конфликт продължава да бъде съсредоточен в Алепо, 

но че продължават да се водят сражения и в Хама, Идлиб, северозападната част на 

Сирия, предградията на Дамаск и Деир ез Зор; като има предвид, че над четири 

милиона души живеят в обсадени градове и труднодостъпни области, в които 

основната водоснабдителна и електроснабдителна инфраструктура е унищожена; 

като има предвид, че въпреки неколкократното едностранно прекратяване на 

огъня по хуманитарни съображения, обявено от режима на Асад и Русия, 

населението в източната част на Алепо и в други обсадени градове, например в 

град Забадани, който е под контрола на бунтовниците, и в селищата Кефрая и Фуа 

в провинция Идлиб, които са под контрола на правителството, продължава да 

страда от остър недостиг на основни хранителни и медицински продукти; като 

има предвид, че от юли 2016 г. насам хуманитарната помощ не е могла да 

достигне до обсадените зони в източната част на Алепо; 

В. като има предвид, че в Алепо и в цяла Сирия съществува постоянна здравна 

криза; като има предвид, че според УНИЦЕФ над две трети от сирийците в 

региона нямат редовен достъп до вода и почти 6 милиона деца се нуждаят от 

спешна животоспасяваща помощ;  

Г. като има предвид, че всички страни в конфликта са извършили тежки нарушения 

на международното право в областта на правата на човека и международното 

хуманитарно право, но че това важи най-вече за режима на Асад, подкрепян от 

Русия и Иран, включително използване на неселективни оръжия, на запалителни 

и варелни бомби и на бомби срещу подземни бункери в райони с цивилно 

население, както и на вещества, които са определени като химични оръжия в 

Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и 

употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване; като има предвид, 

че принципът на предпазните мерки и принципът на пропорционалност не се 

съблюдават; като има предвид, че се извършват умишлени нападения срещу 

райони с цивилно население, училища, болници, хуманитарни работници и 

бежански лагери; като има предвид, че военните престъпления и престъпленията 

против човечеството не следва да остават ненаказани;  

Д. като има предвид, че независимата международна анкетна комисия за Сирийската 

арабска република с мандат от ООН и правозащитни организации са събрали 



 

 

доказателства, че сирийското правителство е задържало поне 200 000 души, които 

са държани в нечовешки условия; като има предвид, че през последните години 

хиляди сирийци са загубили живота си, докато са били задържани от сирийското 

правителство, вследствие на изтезания и болести; като има предвид, че 

насилствените изчезвания и ужасяващото малтретиране на затворници са широко 

разпространени; като има предвид, че сирийските органи се опитват да държат в 

тайна информацията относно своите центрове за задържане, като отказват достъп 

на акредитираните международни наблюдатели, специализирани в областта на 

задържането; като има предвид, че от 2011 г. насам Международният комитет на 

Червения кръст (МКЧК) е получил разрешение да посети само няколко затвора; 

Е. като има предвид, че световната общност многократно е изразявала 

възмущението си от жестокостите, извършвани от Даиш и други джихадистки 

групировки, използването на брутални екзекуции и неописуемо сексуално 

насилие, отвличанията, изтезанията, насилствената смяна на вярата и заробването 

на жени и момичета; като има предвид, че деца са били вербувани и използвани за 

целите на терористични нападения; като има предвид, че Даиш все още 

контролира големи части от Сирия и Ирак; като има предвид, че Даиш подлага на 

геноцид религиозни и етнически малцинства, извършва крайни форми на 

изтезания и унищожава културно наследство; като има предвид, че има сериозни 

опасения относно благосъстоянието на населението, което понастоящем е под 

контрола на Даиш , и относно възможността то да бъде използвано като жив щит 

по време на кампанията за освобождаването му;  

Ж. като има предвид, че Джабхат Фатах ал-Шам, преди известен под наименованието 

фронт Ал-Нусра — подразделение на Ал-Кайда в Сирия — е терористична 

организация, която отхвърля идеята за съгласуван политически преход и 

приобщаващо демократично бъдеще на Сирия;  

З. като има предвид, че Сирия е подписала, но не е ратифицирала Римския статут на 

Международния наказателен съд (МНС); като има предвид, че генералният 

секретар на ООН Бан Ки Мун многократно призова Съвета за сигурност на ООН 

да сезира Международния наказателен съд относно положението в Сирия; като 

има предвид, че Русия и Китай блокират всеки опит за търсене на отговорност за 

действията в Сирия, като налагат вето върху всяка резолюция на Съвета за 

сигурност, която би предоставила на МНС мандат за разследване на ужасяващите 

престъпления, извършени по време на конфликта в Сирия; като има предвид, че 

на 16 ноември 2016 г. Русия реши да оттегли своя подпис от Римския статут; като 

има предвид, че тази липса на търсене на отговорност поражда други жестокости 

и задълбочава страданието на жертвите;  

И. като има предвид, че на всички държави и страни, участващи в конфликта, трябва 

да се припомнят техните ангажименти в съответствие с Резолюция № 2254 (2015) 

на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално задължението да прекратят 

всякакви нападения срещу цивилни лица и гражданска инфраструктура и 

задължението за осигуряване на достъп за хуманитарната помощ до цялата 

страна; като има предвид, че Европейският съюз трябва да използва всички свои 

инструменти, включително налагането на ограничителни мерки, за да гарантира 

пълното спазване от всички страни на тази резолюция;  

Й. като има предвид, че ЕС е един от основните донори на хуманитарна помощ за 

хората, бягащи от безпрецедентното насилие и опустошение в Сирия; като има 



 

 

предвид, че липсата на международно единство значително затруднява 

постигането на съгласуван изход от войната в Сирия; 

1. изразява отново дълбоката си загриженост във връзка с продължаващите 

сражения и бомбардировки и влошената хуманитарна ситуация в Сирия; 

решително осъжда всички нападения срещу цивилното население и гражданската 

инфраструктура, продължаването на която и да е обсада в Сирия и липсата на 

достъп за предоставянето на хуманитарна помощ на населението в Сирия, което 

се нуждае от нея; призовава всички страни да предоставят безпрепятствен и 

непрекъснат достъп за хуманитарната помощ и да разрешат доставката на спешно 

необходими стоки, по-специално в обсадените и труднодостъпните райони; 

подчертава, че преднамереното лишаване на населението от достъп до храна е 

забранено от международното хуманитарно право, и настоятелно призовава 

всички страни незабавно да разрешат медицинските евакуации от източната част 

на Алепо и всички други обсадени райони; 

2. осъжда най-категорично зверствата и повсеместните нарушения на правата на 

човека и на международното хуманитарно право, извършвани от силите на 

режима на Асад с подкрепата на Русия и Иран, както и нарушенията на правата на 

човека и нарушенията на международното хуманитарно право, извършвани от 

недържавни въоръжени терористични групировки, и по-специално Даиш, 

„Джабхат Фатах ал-Шам“/фронта Ал-Нусра и други джихадистки групировки;  

3. изисква незабавно прекратяване на бомбардировките и безразборните нападения 

срещу цивилни граждани; подчертава необходимостта всички страни да обърнат 

възможно най-голямо внимание и да предприемат всички необходими мерки за 

защита на цивилното население, независимо от неговата етническа 

принадлежност, вероизповедание или религиозни убеждения; категорично осъжда 

безразборното изстрелване на ракети от множество въоръжени опозиционни 

групи срещу предградия в западната част на Алепо; подчертава, че има сведения, 

че много цивилни лица, включително деца, са били ранени или убити; призовава 

всички страни в конфликта да предприемат всички необходими мерки за защита 

на цивилното население в съответствие с международното право, включително 

като прекратят нападенията срещу граждански обекти, като например 

медицински центрове, училища и водни станции, като демилитаризират незабавно 

такива обекти, като се стремят да избягват заемането на военни позиции в гъсто 

населени райони и като осигурят възможност за евакуация на ранените и на 

всички цивилни граждани, които желаят да напуснат обсадените райони; 

подчертава, че сирийският режим носи основната отговорност за защитата на 

сирийското население;  

4. приветства усилията на хуманитарните работници в стремежа им да предоставят 

така необходимите помощ, храна, вода и лекарства на лицата, засегнати от 

конфликта, и призовава всички страни в конфликта да осигурят безопасен и 

безпрепятствен достъп на хуманитарните агенции до цивилните граждани, 

засегнати от войната; 

5. призовава институциите на ЕС и държавите членки да оказват пълна подкрепа на 

ООН и Организацията за забрана на химическото оръжие, за да могат те да 

продължат да разследват използването и унищожаването на химическо оръжие от 

всички участници в Сирия; настоява категорично, че лицата, отговорни за 

използването на химическо оръжие, трябва да бъдат подведени под отговорност; 



 

 

подкрепя удължаването на мандата на съвместния механизъм за разследване на 

Организацията за забрана на химическото оръжие с оглед на определянето на 

отговорността за използването на химическо оръжие в Сирия;  

6. изразява загриженост във връзка с незаконните задържания, изтезания, 

малтретирането, насилственото изчезване и убийствата на задържаните лица в 

затворите на режима и тайните центрове за лишаване от свобода, управлявани от 

въоръжени групировки, подкрепяни от чуждестранни сили; призовава сирийските 

органи, управляващи тези центрове за лишаване от свобода, да прекратят всички 

екзекуции и всяко нехуманно отношение;  

7. призовава за незабавно освобождаване на всички лица, задържани произволно, и 

за прекратяване на използването на изтезания и други форми на малтретиране, 

както и на практиката на насилствени изчезвания в съответствие с Резолюция 

№ 2139 на Съвета за сигурност на ООН от 22 февруари 2014 г.; призовава за 

незабавен и безпрепятствен достъп на международните наблюдатели, 

специализирани в областта на задържането, като например МКЧК, с цел 

наблюдение на положението на всички задържани в Сирия и за осигуряване на 

информация и подкрепа на семействата на задържаните лица;  

8. припомня, че категорично осъжда жестокостите, извършвани от режима на Асад, 

Даиш, Джабхат Фатах ал-Шам/ал-Нусра и други терористични организации — 

жестокости, които могат да се счетат за тежки военни престъпления и 

престъпления против човечеството; подкрепя призива на държавите от Петорката 

(Съединените американски щати, Франция, Германия, Италия и Обединеното 

кралство) и на заместник-председателя/върховен представител към всички 

въоръжени групировки, сражаващи се в Сирия, да прекратят всяко 

сътрудничество с Джабхат Фатах ал-Шам; подчертава колко е важно ефективно 

да се пресече достъпът до финансиране и предоставяне на средства за дейностите 

на Даиш, да се задържат чуждестранните бойци и да се спре потокът от оръжия 

към джихадистки групировки; призовава сирийската опозиция да се дистанцира 

ясно от подобни екстремистки елементи и подобна идеология; припомня, че 

усилията следва да се насочат към разгрома на Даиш и други терористични 

групировки, определени от ООН като терористични; призовава за 

предприемането на действия, чрез които да се попречи на достигането на 

материална и финансова подкрепа до лица, групи, предприятия и структури, 

които са свързани с групировки, определени от ООН като терористични;  

9. отново отправя призив за последващи действия и за подвеждане под отговорност 

на лицата, виновни за извършването на военни престъпления и престъпления 

против човечеството; подчертава, че извършителите на престъпления срещу 

религиозните, етническите и други групи и малцинства също трябва да бъдат 

подведени под отговорност; продължава да бъде убеден, че не може да има 

ефективно решаване на конфликта, нито траен мир в Сирия, ако не се потърси 

отговорност за извършените престъпления; счита, че въпросът за отговорността за 

военните престъпления и за престъпленията против човечеството не следва да 

бъде политизиран: счита, че задължението за спазване на международното 

хуманитарно право при всички обстоятелства се отнася до всички страни в 

конфликта и всяко лице, което извършва подобни престъпления, трябва да бъде 

наясно, че рано или късно ще бъде подведено под отговорност;  

10. настоятелно призовава ЕС и държавите членки да гарантират, че всички лица, 



 

 

отговорни за нарушения на международното право в областта на правата на 

човека и на международното хуманитарно право, биват подведени под 

отговорност чрез подходящи, безпристрастни международни механизми на 

наказателното право или национални съдилища и чрез прилагането на принципа 

на универсална компетентност; отново изразява подкрепата си за сезирането на 

МНС със случая на Сирия, но с оглед на неспособността на Съвета за сигурност 

да обсъди този въпрос призовава отново ЕС и неговите държави членки да играят 

водеща роля в усилията, полагани в рамките на Общото събрание на ООН, и да 

проучат възможността за създаване в Сирия на трибунал за военни престъпления, 

докато се чака сезирането на МНС; след приключването на конфликта и с оглед 

на насърчаването на помирението подчертава значението на сирийската 

ангажираност с процеса; 

11. приветства и подчертава решителното значение на работата на местните и 

международните организации на гражданското общество при документирането на 

доказателствата за военни престъпления, престъпления против човечеството и 

други нарушения, включително унищожаването на културно наследство; 

призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят допълнително и 

цялостно подпомагане на тези участници;  

12. изразява съжаление относно решението на руския президент Владимир Путин да 

се оттегли от Международния наказателен съд, като същевременно отбелязва, че 

Руската федерация всъщност никога не е ратифицирала Римския статут и че 

моментът на вземане на решението подкопава надеждността на страната и води до 

определени заключения относно нейния ангажимент към международното 

правосъдие;  

13. приветства заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. относно Сирия и 

заключенията на Европейския съвет от 20 и 21 октомври 2016 г. относно Сирия; 

подкрепя призива на ЕС за прекратяване на всички военни полети над Алепо, за 

незабавно прекратяване на военните действия, което да се наблюдава чрез 

надежден и прозрачен механизъм, за прекратяване на обсадите и за осигуряване 

от всички страни на пълен, безпрепятствен и устойчив достъп за предоставянето 

на хуманитарна помощ на територията на цялата страна;  

14. приветства извършването на преглед на ограничителните мерки на ЕС спрямо 

Сирия и лицата, които носят отговорност за репресиите срещу цивилното 

население в страната; подчертава, че ЕС следва да разгледа всички налични 

възможности, включително обявяване на забранена за полети зона над Алепо, в 

отговор на най-тежките посегателства и нарушения на правата на човека от страна 

на всички извършители, ако проявите на жестокост и пълно незачитане на 

международното хуманитарно право продължат;  

15. изисква от всички страни да зачитат правото на етническите и религиозните 

малцинства в Сирия, включително на християните, да продължават да живеят в 

своите традиционни родни земи в условията на достойнство, равенство и 

безопасност, както и да изповядват своята религия или убеждения пълноценно и 

свободно, без да бъдат подлагани на каквато и да е форма на принуда, насилие 

или дискриминация; подкрепя диалога между религиите с оглед на насърчаването 

на взаимното разбирателство и борбата срещу фундаментализма;  

16. настоятелно призовава всички участници в Международната група за подкрепа на 



 

 

Сирия да подновят преговорите с цел улесняване на постигането на стабилно 

примирие и да активизират своята дейност за постигане на трайно политическо 

решение в Сирия; подчертава, че регионалните участници, по-конкретно 

съседните държави, носят особена отговорност;  

17. призовава отново заместник-председателя/върховен представител да поднови 

усилията си за постигане на обща стратегия на ЕС относно Сирия; приветства и 

напълно подкрепя неотдавнашните дипломатически инициативи на заместник-

председателя/върховен представител Федерика Могерини в рамките на мандата 

на Европейския съвет, насочени към завръщане на страните, участващи в 

конфликта, на масата за преговори и подновяване на политическия процес в 

Женева; отбелязва с интерес регионалните преговори, проведени от Федерика 

Могерини с Иран и Саудитска Арабия, и счита, че нейната дейност е от полза и 

представлява полезен принос към усилията на специалния пратеник на ООН 

Стафан де Мистура; настоятелно призовава всички страни в конфликта да 

подновят и да активизират политическите преговори във възможно най-кратък 

срок в очакване да се установи ново и стабилно примирие, което следва да 

включва разпоредби, гарантиращи правосъдие в условията на преход в Сирия 

след конфликта; подчертава, че тези мирни преговори следва да доведат до 

прекратяване на военните действия и политически преход с водещ ангажимент и 

отговорност от страна на Сирия; подчертава ролята, която може да играе ЕС за 

възстановяването и помирението след конфликта;  

18. отново изразява пълната си подкрепа за продължаващата хуманитарна 

инициатива на ЕС за Алепо и настоятелно призовава всички страни да улеснят 

нейното прилагане;  

19. посреща със задоволство приоритетите на партньорството и пактовете с Йордания 

за периода 2016—2018 г. и с Ливан за периода 2016—2020 г.; отбелязва, че 

пактовете са основата на рамката, чрез която взаимните ангажименти, поети по 

време на Лондонската конференция на тема „Подкрепа за Сирия и региона“ от 4 

февруари 2016 г., се превръщат в дела; отбелязва нарастващите финансови 

потребности и постоянния недостиг на финансиране по отношение на 

хуманитарната помощ, предоставяна на съседни на Сирия държави; призовава 

държавите — членки на ЕС, да изпълнят обещанията си и да предоставят така 

необходимата подкрепа на ООН, на нейните специализирани агенции и на други 

участници в сферата на хуманитарната помощ при предоставянето на 

хуманитарна помощ на милионите сирийски граждани, които са разселени както 

вътрешно, така и в приемащите държави и общности;  

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-

председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на 

правителствата и парламентите на държавите — членки на ЕС, на Организацията 

на обединените нации, на членовете на Международната група за подкрепа на 

Сирия, както и на всички страни, участващи в конфликта. 


